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Z webu ICM 

Rodiče a alkohol 

Pokud rodič pije alkohol v rozumné 

míře, nemusí to znamenat nic 

špatného. Alkohol ve velkém 

množství ale způsobuje závislost a 

přináší problémy. Pokud někdo z 

Tvé rodiny často pije alkohol, může 

to pro Tebe mít nepříjemné 

důsledky. 



Aktuality ze srdce 

Českého ráje, 21. týden  

(20. 5. – 26. 5. 2019) 
 
 

Člověk se stává závislým, pokud 

hodně pije alkohol a má problém s 

tím sám přestat. Člověku, který je 
závislý na alkoholu, se říká 

alkoholik. Alkoholik může ztrácet 

sebekontrolu, když je pod vlivem 

alkoholu, chovat se bez zábran, 

nevhodně a být i agresivní. 

Alkoholismus je nemoc. Proto lidé, 

kteří jsou závislí, potřebují pomoci, 

aby se mohli léčit. 

Rodiče mají povinnost se o Tebe 

dobře starat tak, aby ses cítil v 

bezpečí. Pokud se jeden z rodičů stal 

závislý na alkoholu, nemůže tuto 

svou povinnost dobře plnit. 

Není však na Tobě, abys vše sám/a 

vyřešil/a. Závislost je onemocnění, 

které by měl řešit lékař, odborník na 
závislosti. Někdy ale závislý člověk 

odmítá pomoc a říká, že má vše sám 

pod kontrolou, i když to tak není. 

Potom je situace o to těžší. 

Existují i jiné závislosti než jen 

alkoholismus. Například závislost 

na drogách nebo na výherních 

automatech. Všechny závislosti 

jsou škodlivé. 

 

Co s tím? 

Za to, že někdo z rodiny pije 

alkohol, se nemusíš stydět. Ty za 

to nemůžeš – není to Tvá vina. 

Určitě není lehké sebrat odvahu 

svěřit se někomu s tím, co se doma 

děje. Pokud je někdo z Tvých 
blízkých alkoholik, neboj se o tom 

promluvit s někým dospělým, 

komu důvěřuješ. Může to být 

hodná paní učitelka nebo učitel, 

školní psycholog, sportovní trenér, 

babička, nebo třeba maminka 

kamarádky. 

Nebo můžeš zajít na městský či 

obecní úřad na oddělení sociálně-

právní ochrany dětí, kde pracují 

sociální pracovnice či pracovníci. 

Jejich úkolem je pomáhat dětem, 

kterým se z nějakého důvodu doma 

nedaří dobře. Měli by hájit Tvé 

zájmy. Mohou vaší rodině doporučit 

i návštěvu různých odborníků, kteří 
by vám mohli pomoci situaci doma 

urovnat. 

Pokud o tom potřebuješ vědět víc 

nebo chceš kontakty na odborníky, 
můžeš zavolat zdarma na Linku 

bezpečí, nebo napsat na chat či 

poslat e-mail, na Lince bezpečí Tě 
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vyslechnou, kdykoliv to budeš 

potřebovat. 

 

Zdroj: Linka bezpečí 

Další články zde:  
https://icm.turnov.cz/  
 

Další aktuality z knihovny 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkabezpeci.cz/poradna/rodina-a-vztahy-doma/rodice-a-alkohol/
https://icm.turnov.cz/
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Kam za kulturou 

Úterý 21. 5. 2019 

Městské divadlo Turnov 

Pohovka 

Od 19:00 

Vít Olmer & Simona Chytrová 

 

Úterý 21. 5. 2019 

Kino SFÉRA 

Filmový klub 

Od 19:30 

Šťastný Lazzaro 

 

Středa 22. 5. 2019 

Kavárna KUS 

O literatuře 

Od 19:00 

Petr Stančík  

 

 

 

http://www.kcturnov.cz/vit-olmer-amp-simona-chytrova
http://www.kcturnov.cz/stastny-lazzaro
http://www.kcturnov.cz/petr-stancik
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Pátek 24. 5. 2019 

Kavárna KUS 

Od 20:00 

Bigbítek 

 

Neděle 26. 5. 2019 

Kino SFÉRA 

17:00 

Klimt & Schiele – Erós a Psyché 

 

Prohlédni si celou nabídku 

kulturních akcí na webu KC 

Střelnice!  

http://www.kcturnov.cz/  

Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/  

Městská knihovna Antonína 

Marka 

https://knihovna.turnov.cz/  

Muzeum Českého ráje 

http://www.muzeum-turnov.cz/  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  

http://www.kcturnov.cz/bigbitek-3463
http://www.kcturnov.cz/klimt-amp-schiele-eros-a-psyche
http://www.kcturnov.cz/
http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
https://knihovna.turnov.cz/
http://www.muzeum-turnov.cz/
https://www.ponorkaturnov.cz/

